Svensk Skogsservice ökar med franchising.
DALS-ED

En skada satte stopp för hans elitkarr.iär
som skidåkare. I stället blev utmaningen
att erövra skog.
Dryga tjugo år gammal lovade Joakim
Gustafsson sin farfar att bygga upp ett av
Sveriges största företag inom skogsvård.
Det gjorde han - i Gasellfart.
Joakim Gustafsson var en av
företaget näst störst på skogs
de fem främsta junior längd
service i Sverige och i dag är
det fortfarande bland de
åkarna i Sverige, men det för
största skogsvårdföretagen.
sta året som senior på elitnivå
Men flera års vinst vändes i
blev han skadad och tvingades
sluta. Därför bytte han pjäx
fjol till förlust på grund av en
orna mot gummistövlar och
rejäl utbyggnad av huvudkon
fortsatte med sitt årliga som
toret.
marjobb, att sätta plantor.
"Redan på skidgymnasiet
"När ett av företagen vid ett
lärde jag mig att följa stegen
tillfälle inte hade plantor nog
mot förbättring och att arbeta
i sitt lager, använde jag mig av
mot ett förutbestämt mål och
min F-skattesedel för att själv. det har jag nu använt mig av
fixa in plantorna och sedan
i mitt företag'', säger Joakim
plantera dem.På så.vis tog jag
Gustafsson.
Företaget erbjuder numera
min inkomstkälla ett steg
längre", berättar Joakim Gus
skogsbesiktning, lednings
tafsson, grundare av Svensk
och ungskogsröjning och
planterar än i dag ny skog på
Skogsservice AB.
beställning. Bland uppdrags
Farfar avrådde
givarna finns Fortum, Eon,
StoraEnso ochVattenfall,men
Planteringen blev sedan allt
mer omfattande, tills iden om
också norska kunder. För
hoppningen är att öka mark
ett eget företag så småningom
växte fram. Skogen fanns nära,
nadsandelen i grannlandet.
i Dalslandsnaturen liksom i
Anställer i Polen
familjen. Både Joakim Gus
tafssons pappa och farfar var
"Problemet är att bland de
uppe mot 80 säsonganställda
skogsarbetare,men de avrådde
honom från att starta eget.
skogsarbetarna är i nuläget
"Farfar tyckte att jag borde
fyra av fem polacker. Det för
svårar processen enormt att
skaffa mig en utbildning först,
först få dem hit, för att sedan
men då tände jag till. Jag sa åt
honom att det går att lyckas
flytta dem utanför EU. Men
det finns definitivt en mark
ändå och att om han bara vän
tade fem år skulle ha få se att
nad att växa på iNorge'', säger
jag nog kan skapa ett av de Joakim Gustafsson.
största skogsvårdsföretagen
Polackerna anställs i enlig
het med svenska föreskrifter,
i Sverige'', berättar Joakim
omfattade av Skogs- och Lant
Gustafsson.
arbetsgivareförbundet, SLA
Ganska snabbt utökades
och företaget handplockar
plantsättningen med röj
ningsarbeten och endast 23 år
dem på plats i Polen.
En vecka varje år reser Joa
gammal startade han 2005
aktiebolaget Svensk Skogs
kim Gustafsson och övriga
från ledningsgruppen ned och
service, SSAB.
intenjuar de ansökande som
Sedan dess har bolaget ökat
visat intresse via internatio
sin omsättning varje år och
nådde 2011 en omsättning på
nella arbetsförmedlingen.
27 miljoner kronor. Då var
"Eftersom de sedan arbetar
·
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•Antal anställ
da: 17 helårs
anställda,
60-80 säsongs
anstäl Ida.

JOBBAR IHOP. Brodern Jon Gustafsson är i dag vd för Svensk
Skogsservice, med Fortum och Vattenfall bland kunderna.

i team hos oss, intenjuar vi
dem också i grupp där nere för
att rekrytera människor vi tror
kommer att jobba bra ihop"
säger han.

ARBETE PÅGÅR.
Information till
allmänheten om
att Svensk
Skogsservice
ungskogsröjer

Utöver säsongsarbetarna,
som
huvudsakligen
är
anställda under sommarhalv
året, finns 17 helårsanställda
i bolaget. Med ett verksam
hetsområde som sträcker sig
från Hälsingland till Bohus
län har dock nyligen en ny typ
av n�krytering inletts.

åt Göteborgs
stift.

Börjat med franchising

"Vad vi satsar mycket på just
nu är något vi kallar ombud.
Det är fostående företagare
som vi utbildar för att sedan
hyra ut vårt varumärke till, ett
slags franchising", förklarar
Jon Gustafsson,Joakim Gus
tafssons bror och ny vd för
Svensk Skogsservice. Han
fortsätter:
"Eftersom vi har huvud
kontor i Dals-Ed och en
arbetsgrupp polacker kan
skickas upp till en kund i Boll
näs, är det bra att ha någon
i trakten med lokalkännedom
som även kan hjälpa till med
språkbarriären."
Ombuden jobbar på provi
sion och skickar faktura till
Svensk Skogsservice.
".Vårt mål för 2012 är att
redovisa en omsättning på
35,5 miljoner kronor och där
är ombuden en viktig del

i arbetet med att få lokal för
ankring runt om i Sverige'',
säg�r Jon Gustafsson.
AgarenJoakim Gustafsson,
sitter kvar i styrelsen och med
verkar i bolaget på andra håll.
"Jag känner mig bekväm
med den ledningsgruppen vi
har nu och tror att vi kommer
att uppnå våra tillväxtmål
med god lönsamhet", säger
han.
Trettio år gammal är han
prisad entreprenör i Dalsland,
har tilldelats Anders Walls
stipendium för landsbygds
utveckling, utsetts till Gasell
företagare av Dagens industri
2011, fått fart på ett nytt före
tag inom sportutrustning och
blivit pappa. Och så höll han
sitt gamla löfte till farfar med råge.
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